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2023-02-15 

 
  

Regionala utvecklingsnämnden   
 
Tid och plats 10:15- 15:30, regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar  
 
Beslutande 
 

 
Karin Helmersson (C), ordförande  
Malin Anell (S), vice ordförande  
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande, §§ 43-52, §§ 54-61 (jäv § 53)  
Ilko Corkovic (S) 
Rosie Folkesson (S) 
Peter Wretlund (S), §§ 43-46, §§ 49-61 
Maria Ixcot Nilsson, ersättare för Peter Wretlund (S) §§ 47-48 
Per Wimarsson (S), ersättare för Erik Arvidsson (SD) § 53 
Mahmoud Al-Mokdad (C) 
Sara Kånåhols (V), §§ 43-52, §§ 54-61 (jäv § 53) 
Jonny Andersson (V) 
Jan Martinsson (V), ersättare för Sara Kånåhols (V) § 53 
Carl Dahlin (M) 
Robin Hanzl (M), ersättare för Pär-Gustav Johansson (M) § 53 
Carl-Wiktor Svensson (KD) 
Anders Andersson (KD) 
Janita Kirchberg (SD) 
Anne-Marie Norman (SD) 
Erik Arvidsson (SD), §§ 43-52, §§ 54-61 (jäv § 53) 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare  

Maria Ixcot Nilsson (S), §§ 43-46, §§ 49-61 
Per Wimarsson (S), §§ 43-52, §§ 54-61 
Jan Martinsson (V), §§ 43-52, §§ 54-61 
Robin Hanzl (M), §§ 43-52, §§ 54-61 

Tjänstepersoner Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
Camilla Håkansson, basenhetschef företags- och projektstöd 
Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur (deltar digitalt) 
Tina Erlandsson, ekonomichef, § 51 
Helena Fristorp, administrativ chef och HR, § 50 
Mia Carlsson, kultursamordnare, § 46, § 52 
Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator, § 48 
Sven Kastö, kontorschef, SBHSS brysselkontor, § 47 
Joachim Stridsberg, verksamhetsledare Filmregion Sydost, § 45 
Christina Schöning, filmkonsulent och kommunikatör Filmregion Sydost, § 45 
Stefan Ölvebring, arkivchef Svenskt Rockarkiv, § 45 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 43-61  

 
  

Ordförande Karin Helmersson (C)  

 
  

Justerare Carl Dahlin (M)   
  
Sekreterare Agnes Savetun 
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§ 43   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan. 
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§ 44   

Val av justerare 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Carl Dahlin (M) att tillsammans med 
ordförande justera protokollet.  
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§ 45   

Uppföljning regional kulturverksamhet – Redovisning 
av Filmregion Sydost och Svenskt Rockarkiv 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Filmregion Sydost och Svenskt Rockarkiv informerar om sin verksamhet 
under 2022.  
Filmregion Sydost är en av 19 regionala filmverksamheter i Sverige och 
finansieras av samt verkar på uppdrag av huvudmännen Region Blekinge, 
Region Kronoberg och Region Kalmar län. Filmregion Sydost ingår i 
kultursamverkansmodellen och får även statligt stöd via Kulturrådet. 
Filmregion Sydost arbetar för att barn och unga ska kunna uppleva, förstå 
och skapa film, att filmiska berättelser ska förverkligas från idé till premiär 
samt att röster från sydost ska höras i dagens och morgondagens filmsverige.  
Under 2022 har Filmregion Sydost arbetat med att bland annat fortbilda 
lärare och lärarstudenter inom filmområdet samt källkritik, förmedlat 
filmpedagoger och lånat ut filmteknik till skolor, erbjudit skolbio för att 
möjliggöra filmupplevelser för barn samt öppna upp för samtal. Vidare har 
de även erbjudit produktionsstöd och expresstöd till filmproduktion, 
anordnat workshop i filmskapande och filmvisning på Byteatern, arbetat med 
och erbjudit projektet Feriefilm till ungdomar i Blekinge, Kalmar län eller 
Kronoberg.  
Svenskt Rockarkiv är ett förbund och musikarkiv som har som mål att samla 
den svenska populärmusikhistorien. Det är även en forskarbas där alla med 
intresse för populärmusik kan hitta information. I arkivet finns inspelningar, 
bilder, affischer, videoupptagningar, böcker och kuriosa kring den svenska 
populärmusikhistorien.  
Svenskt Rockarkiv arbetar bland annat med att  

• samla och dokumentera vittnesbörd om rockmusiken i Sverige,  

• förteckna, vårda och vetenskapligt bearbeta samlingarna, 

• hålla samlingar och dokumentation tillgängliga för forskare och andra 
intresserade,  

• levandegöra samlingar och dokumentation genom utställningar, program 
och publikationer,  
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--- 

Föredragning av  
Joachim Stridsberg, verksamhetsledare Filmregion Sydost 
Christina Schöning, filmkonsulent och kommunikatör Filmregion Sydost 
Stefan Ölvebring, arkivchef Svenskt Rockarkiv 
 

5Comfact Signature Referensnummer: 1561368



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-15 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 46   

Information om kultursamverkansmodellen 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Kultursamverkansmodellen bygger på dialog och samverkan mellan stat och 
region samt mellan region, kommun, civilsamhälle och det fria kulturlivet i 
respektive län. Genom modellen fördelas statliga medel via Kulturrådet till 
regionerna som i sin tur fördelar dessa vidare till regionala 
kulturverksamheter i sina län. Medlen fördelas med utgångspunkt i regionala 
kulturplaner och i samråd med andra kulturmyndigheter och organisationer. 
Utöver statens medel i modellen bidrar regioner och kommuner med en 
väsentlig del av den totala finansieringen av verksamheterna i modellen. 
Statens medverkan och finansiering av regionernas kulturverksamhet utgår 
från de nationella kulturpolitiska målen: att kulturen ska vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska 
ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och 
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 
Regionernas fördelning av de statliga medlen ska bidra till att de nationella 
kulturpolitiska målen uppnås samt att främja en god tillgång till dessa sju 
kulturområden för länets invånare: 

• professionell teater-, dans- och musikverksamhet 

• museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete 

• biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 

• professionell bild- och formverksamhet 

• regional enskild arkivverksamhet 

• filmkulturell verksamhet 

• främjande av hemslöjd. 
--- 

Föredragning av  
Mia Carlsson, kultursamordnare  
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§ 47   

Aktuellt från Brysselkontoret 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) är ett samarbete mellan 
fyra regioner och ett lärosäte i södra Sverige – Region Jönköping, Region 
Kalmar län, Region Halland, Region Kronoberg samt Linnéuniversitetet. 
Syftet med samarbetet är att verka för en hållbar utveckling och tillväxt i 
regionen. Samarbetets övergripande mål är att främja medlemmarnas 
verksamhet och ekonomiska intresse samt att öka samverkan mellan ägarna i 
viktiga strategiska frågor, såväl på den europeiska arenan som på den 
svenska. 
Policypåverkan, profilering och nätverksarbete är viktiga verktyg för att EU-
lagstiftning utvecklas gynnsamt för ägarnas områden. Det är också viktiga 
verktyg för att ägarna ska komma med i rätt samarbeten som i sin tur ökar 
möjligheterna att ta del av konkurrensutsatta EU-medel. 
Frågor på EU-nivå som specifikt påverkar Kalmar län är: 

• Sammanhållningspolitik  

• Digitalisering  

• Hälsa och vård 

• Kompetensförsörjning  

• Skog 

• Energi 
Vidare ges information om brysselkontorets arbete i skogsfrågor, bland annat 
genom SBHSS rapportörsgrupp för skogsfrågor.  

Föredragning av  
Sven Kastö, kontorschef, Småland Blekinge Halland South Sweden 
(brysselkontoret) 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör  
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§ 48   

Aktuellt bredband 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Uppföljningen av regional finansieringsmodell för bredband visar att av de 
25 beslutade projekten går 21 projekt enligt plan. Fyra projekt är stoppade 
och kommer inte att genomföras vilket bland annat beror på att områden som 
beviljats stöd visats sig redan vara utbyggda. 
Vidare redogörs för utfallet av det nationella bredbandsstödet för 2022. 32,7 
miljoner kronor gick till Kalmar län, det är väsentligt lägre jämfört med år 
2021 då 80 miljoner kronor gick till Kalmar län. De 32,7 miljoner kronor 
som gick till Kalmar län för 2022 förväntas skapa 951 nya anslutningar av 
byggnader till 2025. Byggnaderna innehåller 274 arbetsställen, 565 fasta 
hushåll samt 386 fritidshus.  
Det nationella bredbandsstödet för 2023 omfattar 1,3 miljarder kronor. 
Eventuellt kommer justeringar ske i regelverket, dessa är ännu inte 
presenterade. Perioden som nätbyggare kan lämna in ansökningar för det 
nationella stödet är maj – augusti 2023. 
--- 

Föredragning av  
Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator 
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§ 49  Ärendenummer RUN 2022/489 

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Region Kalmar län ska vara en pådrivande och samlande kraft för länets 
utveckling. Innovationsförmåga och konkurrenskraft ska bidra till tillväxt 
och hållbar utveckling både i länet och i den egna verksamheten. 
Det har genomförts flera olika aktiviteter för att bidra till målet. 
Omvärldsfaktorer som regionen inte kunnat påverka har haft en stor inverkan 
på resultatet. Utmaningarna för länets företag har ökat, inte minst kopplat till 
energi- och drivmedelsfrågor. Många av aktiviteterna har utgått från 
strategin för smart specialisering som styr prioriteringarna i det 
tillväxtfrämjande arbetet. Flera av aktiviteterna under målet hållbar 
utveckling i hela länet har också koppling till andra mål i verksamhetsplan 
2022. 
Region Kalmar läns fokusområden är 
Tillsammans möter vi människor där de är, tillsammans driver vi förbättring 
och innovation samt tillsammans främjar vi människors egenkraft. Utifrån 
fokusområdena har regionala utvecklingsförvaltningen under 2022 bland 
annat arbetat med  

• stärkt samverkan med civilsamhället, till exempel folkhälsa, 

• tillgängliggöra regionala kulturutbudet i hela länet, 

• digital inkludering, 

• pilot Högsby - hälsa och inkludering, 

• folkhögskolorna - korta vägen till arbete, 

• utveckla innovationsmiljöer, tillexempel e-hälsa, Smart Housing, 
Industriellt utvecklingscentrum och regional inkubator, 

• stärkt samverkan med strategiska parter; akademin, industrin och 
utbildningsanordnare, samt  

• folkhögskolorna - motivation till högre studier 
--- 

Föredragning av  
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör  
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§ 50  Ärendenummer RUN 2022/490 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Regionala utvecklingsförvaltningen har som mål att vara en attraktiv, 
utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats med rätt kompetens för 
verksamheternas behov och uppdrag.  
Under 2022 har följande aktiviteter genomförts för att uppnå målet: 

• Arbetsmiljöarbete som utvecklat och stärkt en god arbetsmiljö 

• Identifierat kompetensbehovet baserat på verksamhetens uppdrag 

• Systematiskt förbättringsarbete – Varje dag lite bättre 

• Stärkt och utvecklat chef- och ledarskapet 
Inom ramen för förbättringsarbetet har det arbetats med strategisk 
kompetensutveckling, hållbart engagemang för samverkan (HESA-enkät) 
samt handlingsplaner baserade på medarbetarenkäten.  
--- 

Föredragning av 
Helena Fristorp, administrativ chef och HR  
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§ 51  Ärendenummer RUN 2022/491 

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Regionala utvecklingsförvaltningen uppfyller under 2022 målet om budget i 
balans med god marginal och redovisar ett överskott med 6,0 mnkr i 
förhållande till budget, varav 0,7 mnkr avser folkhögskoleverksamheten, 1,9 
mnkr kulturbidrag och organisationsstöd och 3,4 mnkr regional 
utvecklingsverksamhet. 
Vidare redogörs för uppföljning av intern kontroll under 2022. Inga 
allvarliga avvikelser har identifierats vid årets granskning, följande risker har 
dock uppmärksammats: 
Möten och resor 

• risk att riktlinjen för möten & resor inte följs 

• risk att befintligt avtal med resebyrå inte används (förvaltningsspecifik) 

• bristfällig information på fakturan (förvaltningsspecifik) 
Lönehantering 

• risk att rutin för lönehantering inte följs avseende signering av 
utanordningslista  

Kurser, konferenser och studieresor 

• risk att riktlinjen för kurser, konferenser och studieresor inte följs 
gällande de krav på underlag som finns 

Representation och gåvor 

• risk att riktlinjen inte följs avseende gåvor & uppvaktning till 
medarbetare 

• risk att det förekommer kostnader för arbetsluncher 
Datoranvändning (förvaltningsspecifik) 

• risk för obehörig åtkomst till datorer som lämnas utan uppsikt där 
skärmlås inte aktiverats 

Korrekt kontering (förvaltningsspecifik) 

• säkerställa korrekt kontering av kostnader enligt regionens 
konteringsanvisningar 
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--- 

Föredragning av  
Tina Erlandsson, ekonomichef 
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§ 52  Ärendenummer RUN 2022/379 

Uppföljning regional kulturverksamhet 2022 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län följer två gånger om året upp de regionala 
kulturorganisationer som har överenskommelser med Region Kalmar län 
genom verksamhetssamtal. Överenskommelserna är kopplade till den 
regionala kulturplanen och de mål som är prioriterade under planperioden. 
Under oktober och november 2022 genomfördes 11 verksamhetssamtal med 
fokus på verksamhetsplan och budget för 2023 samt uppföljning av målen i 
kulturplanen.  
Organisationerna gav även en nulägesrapport och beskrev om och i så fall 
hur de arbetar med nationella minoriteter. De större institutionerna fick även 
frågan om de har krisplaner/beredskap vid exempelvis krig.  
I samband med verksamhetssamtalet lämnade Region Kalmar län 
information om samverkan- och samrådsprocessen under 2023 inför Region 
Kalmar läns kulturplan 2025-2028.  
Kulturlivet har under 2022 fortsatt påverkats av corona-pandemin. 
Myndigheten för kulturanalys visar dock fakta på att kulturarbetsmarknaden 
återhämtat sig under året, framför allt inom de konstnärliga och kulturella 
verksamheterna. Men inom biblioteks-, arkiv- och museiområdet går 
återhämtningen långsammare. Publiken har inte hittat tillbaka till kulturen i 
samma utsträckning som innan pandemin och här behövs fortsatta 
återstartsinsatser.    

Sammanfattning av verksamhetssamtalen hösten 2022 
Virserums Konsthall fortsätter utveckla sin verksamhet för barn och unga 
med målsättningen att i större utsträckning nå ut till barn och unga i länet, 
framförallt på landsbygden. Under 2023 kommer stort fokus vara på 
hållbarhet, både vad gäller arbetssätt och i utställningarna. Verksamheten 
planerar att utveckla och bredda sitt innehåll och etablera platsen än mer som 
ett besöksmål och kulturhus.  
The Glass Factory påverkas av de höga elpriserna. Under 2023 är planen att 
installera solceller och på så sätt driva ugnarna. Museet hade fler besökare 
under sommaren än innan pandemin. Arbetet med att dokumentera och 
katalogisera glassamlingen fortsätter och både allmänhet och forskning visar 
stort intresse. Flera utställningar och residens är planerade för 2023. De 
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kommer även fortsätta utveckla sin verksamhet gentemot barn och unga samt 
erbjuda utbildningar på högre nivå, både nationellt och internationellt.  
Riksteatern i Kalmar län har under året samarrangerat en kompetenshöjande 
dag för kommunernas skolkultursamordnare som planeras genomföras 
vartannat år. I samverkan med Byteatern Kalmar Länsteater har projektet 
Kulturcrew utvecklats och flera kommuner deltar. Publiken har börjat 
komma tillbaka, men det är stora skillnader mellan kommunerna. 
Målsättningen är att alla barn och unga i länet ska få ta del av scenkonst. 
Kalmar läns Musikstiftelse arbetar aktivt för att bredda deltagandet. I 
budgeten har de tagit höjd för dyrare turnékostnader med anledning av 
inflation, elpriser och drivmedel. Verksamheten kommer fortsätta utveckla 
TalentCoach och samverkan med länets kommuner och kulturskolor. Under 
året kommer verksamheten jobba med att hitta ett mer hållbart arbetssätt.  
Litteraturnod Vimmerby undersöker i samverkan med Vimmerby kommun 
hur projektet litteraturfestivalen Vimmerby berättar kan fortsätta framöver. 
Mycket av uppstartsverksamheten har varit projekt som nu ska omsättas till 
ordinarie verksamhet. Verksamheten utvecklar flera samarbeten både lokalt, 
regionalt och interregionalt. Under 2023 kommer ett författarstipendium 
delas ut.   
Kalmar Konstmuseum hade fler besökare än planerat under året. De arbetar 
aktivt med ett brett utbud med fördjupande kringverksamheter som en del i 
att nå ny publik. Målsättningen är att under året ytterligare öppna upp och 
tillgängliggöra Designarkivet. Kalmar Konstmuseums bild- och 
formutvecklare har flera regionala nätverk för att främja både konstnärer, 
utställare och kommuner. 
Kalmar läns museum hade inte lika många besökare under 2022 som 
beräknat och ekonomin är fortsatt ansträngd. Under 2023 är planen att 
påbörja flytten av samlingarna till lagerlokaler för att frigöra yta för framtida 
utställning. Museets digitala utveckling kommer fortsätta under 2023.  
Kalmar läns museum driver tillsammans med Kalmar kommun projektet 
Unika historiska Kalmar län som avslutas under 2023.  
Kalmar läns Hemslöjdsförening har under året upplevt en intensivare period 
efter pandemin som inneburit att flera framflyttade arrangemang skulle 
genomföras på kort tid. Slöjd var den kulturyttring som ökade under 
pandemin och de upplever ett fortsatt ökat intresse i länet. Målsättningen är 
att fortsätta utveckla slöjdklubbar i samverkan med länets kulturskolor och 
bygga upp en infrastruktur av slöjdare i länet.  
Kalmar läns hembygdskonsulent upplever ett större intresse bland 
medlemmarna att återigen börja träffas fysiskt, vilket innebär ett ökat utbud 
av arrangemang och kurser. Kalmar läns hembygdsförbund och Ölands 
hembygdsförbund för en dialog kring ökad samverkan.  
Byteatern Kalmar Länsteater fortsätter utveckla huset som scenkonsthus med 
egna och externa arrangemang. Dansutvecklaren utvecklar konceptet dans 
för hälsa i flera kommuner. Samarbetet med Linnéuniversitetets 
lärarutbildning fortlöper även framöver. Den pedagogisk verksamheten 
utvecklas. Under 2023 har verksamheten tagit höjd för ökade turnékostnader. 
De kommer producera tre nya föreställningar och återuppta två 
föreställningar. Dansgästspel kommer arrangeras och samproduktionen 
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Djurens karneval inom Regionsamverkan Sydsverige kommer turnera i södra 
Sverige.  
Slutsats 
Corona-pandemin påverkade till viss del kulturlivet även under 2022, men 
framförallt präglades året av återstart och att äntligen kunna bedriva 
ordinarie verksamhet och möjligheten att planera framåt. Flera verksamheter 
upplevde en intensiv period under hösten då mycket av det som skjutits fram 
på grund av pandemin skulle genomföras under kort tid. Publiken började 
under 2022 att hitta tillbaka till kulturen, och i och med det kommer det 
krävas uthållighet och aktiva insatser för att både behålla publiken och 
framförallt bredda deltagandet framöver.  
Sammantaget presenterade Kalmar läns regionala kulturorganisationer ett 
kvalitativt utbud och en mångfald av olika konst- och kulturyttringar. 
Samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige har resulterat i flertalet 
samarbeten och utveckling inom olika konst- och kulturområden som 
kommit länets kommuner till del. Under året togs även en interregional 
strategi för audiovisuell produktion i Sydsverige fram inom 
Regionsamverkan Sydsverige.   
Ett fåtal av verksamheterna har krisplaner, men ingen har någon specifik 
plan vid krig. 
Några av verksamheterna har gjort specifika insatser kopplade till nationella 
minoriteter. Sammantaget är medvetenheten om lagen om nationella 
minoriteter större hos verksamheterna efter Region Kalmar läns och 
Länsstyrelsen i Kalmar läns kunskapshöjande seminarier.  
--- 

Föredragning av 
Mia Carlsson, kultursamordnare  

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 8 februari 2023 
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§ 53  Ärendenummer RUN 2022/311 

Kulturbudget 2023 – fördelning av regionala och 
statliga medel inom regionala kulturverksamheter 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer kulturbudgeten och fördelningen 
av regionala och statliga medel inom regional kulturverksamhet enligt 
redovisat förslag.  
En förutsättning för anslaget är att ingångna överenskommelser fullföljs i 
enlighet med den regionala kulturplanen.  
Regionala utvecklingsnämnden godkänner den reviderade 
överenskommelsen mellan Region Kalmar län och Svenskt Rockarkiv. 
Överenskommelsen revideras som en följd av att Svenskt Rockarkiv 
beviljats statliga verksamhetsbidrag sedan beslut om överenskommelsen 
fattats.  

Jäv 
Pär-Gustav Johansson (M), Sara Kånåhols (V) och Erik Arvidsson (SD) 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
Robin Hanzl (M) träder in som ersättare för Pär-Gustav Johansson (M), Jan 
Martinsson (V) träder in som ersättare för Sara Kånåhols (V) och Per 
Wimarsson (S) träder in som ersättare för Erik Arvidsson (SD). 

Bakgrund 
Regionala utvecklingsnämndens beslut och fördelning av medel bygger på 
en samlad pott av statliga och regionala medel. 
Det regionala grundanslaget är uppräknat med 2,5 procent. Därutöver 
beviljas Riksteatern i Kalmar län 500 000 kr i utökat regionalt 
verksamhetsbidrag till att fortsätta driva Kulturcrew. Även Kalmar läns 
Hembygdsförbund beviljas ett utökat verksamhetsbidrag om 50 000 kr 
utöver ordinarie uppräkning.  
Inga övriga ansökningar om verksamhetsbidrag för 2023 beviljas.  
Region Kalmar län omfördelar 160 000 kr i syfte att fortsätta driva 
utvecklingen inom ett flertal konst- och kulturområden inom 
Regionsamverkan Sydsverige.  
Regionala medlen till kulturella och kreativa branscher fördelas enligt 
Handlingsplan Kulturella och kreativa branscher 2023-2024.  
Det regionala anslaget till regional kultur för 2023 är sammanlagt  
58 531 000 kr.  
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Det statliga grundanslaget uppräknas med 1,14 procent. Statens kulturråd 
förstärker därutöver Region Kalmar län med 800 000 kr. Av dessa går 
300 000 kr till den interregionala samverkan inom Regionsamverkan 
Sydsverige. Svenskt Rockarkiv erhåller 400 000 kr och Litteraturnod 
Vimmerby 100 000 kr för att utveckla och än mer tillgängliggöra 
verksamheterna i hela länet, framförallt gentemot barn och unga.  
Som en följd av att Svenskt Rockarkiv får statligt verksamhetsbidrag justeras 
överenskommelsen som den regionala utvecklingsnämnden beslutade om 
den 18 januari 2023.  
Sammanlagt beviljar Statens kulturråd 38 990 000 kr till Region Kalmar län, 
som regionen fördelar till regionala kulturverksamheter inom ramen för 
kultursamverkansmodellen, förordningen (2010:2012) om fördelning av 
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.  
En prövning av barnens bästa har genomförts vid fördelning av regionala 
och statliga medel till regional kultur. 

Förslag till fördelning 
Fördelning av regionala och statliga kulturmedel 2023 i tkr 
 

Kulturbudget 2023  Regionalt och 
statligt bidrag  

Fördelning av 
utökade 
regionala och 
statliga bidrag  

Kultursamverkansmodellen:  
regionala och statliga bidrag 

  

Byteatern Kalmar Länsteater 20 114  
Dans i Kalmar län 819  
Kalmar läns Arkivförbund 749  
Kalmar läns Hemslöjdsförening 2 055  
Kalmar läns Musikstiftelse 19 587  
Kalmar läns museum 19 760  
Kalmar konstmuseum 9 517  
Designarkivet 1 980  
Riksteatern Kalmar län 2 840 500 
Virserums Konsthall 3 486  
The Glass Factory 1 612  
Filmregion Sydost 2 304  
Biblioteksutveckling Region Kalmar län 6 217  
Litteraturnod Vimmerby 1 857 100 
Svenskt Rockarkiv 1 399 400 
Regionsamverkan Sydsverige 460 300 
   
Regionala bidrag   
Kalmar läns hembygdsförbund 581 50 
Ölands Dramatiska Teater 231  
Capellagården 290  
Film i Glasriket 17  
Smålands spelmansförbund 11  
Sjöfararkusten Småland Öland 17  
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Kulturprojektmedel 1 000  
Strategiska samverkansmedel 50  
Kulturstipendier 169  
Kulturella och kreativa näringar 400  
   
Summa totalt 97 522  

Överläggning  
Efter avslutade överläggning beslutar regionala utvecklingsnämnden enligt 
redovisat förslag till beslut.  

Protokollsanteckning  
Janita Kirchberg (SD), Anne-Marie Norman (SD) och Erik Arvidsson (SD) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
”Sverigedemokraterna har länge drivit att de offentliga medel som går till 
kultursektorn främst ska gå till att bevara och levandegöra det svenska 
kulturarvet. Det är därför ett steg i rätt riktning att hembygdsförbundet får 
lite extra medel även om vi gärna hade sett ett större tillskott än 50 000 kr.” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 februari 2023 
2. Statens kulturråds beslut om bidrag till regional kulturverksamhet 2023: 

Region Kalmar län  
3. Justerad överenskommelse 2023 – 2024 mellan Region Kalmar län och 

Förbundet Svenskt Rockarkiv, ideell förening 
 
Protokollsutdrag till: 
Kulturrådet 
Svenskt Rockarkiv 
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§ 54  Ärendenummer RUN 2022/495 

Verksamhetsberättelse regionala 
utvecklingsförvaltningen 2022 med intern kontroll 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen om 
verksamhetsberättelse 2022 för regionala utvecklingsförvaltningen till 
protokollet. Verksamhetsberättelsen överlämnas till regionstyrelsen för 
kännedom.  
Regionala utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av intern kontroll 
för regionala utvecklingsförvaltningen 2022.  

Bakgrund 
Av verksamhetsberättelsen för 2022 framgår att årets resultat är ett överskott 
på 6,0 mnkr i förhållande till budget. Det ekonomiska målet är därmed 
uppfyllt.  
I verksamhetsberättelsen beskrivs förvaltningens verksamhet samt 
uppföljning av mål och aktiviteter kopplade till de olika 
verksamhetsområdena.  

Inga allvarliga avvikelser har identifierats vid årets granskning av intern 
kontroll. 

Överläggning  
Efter avslutad överläggning beslutar regionala utvecklingsnämnden enligt 
redovisat förslag. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 8 februari 2023 
Verksamhetsberättelse 2022 - Regional utvecklingsnämnd/förvaltning  
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen  
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§ 55  Ärendenummer RUN 2023/46 

Val av representant till Småland Blekinge Halland 
South Swedens (SBHSS) rapportörsgrupp för 
skogsfrågor för perioden 1 januari 2023-31 december 
2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Pär-Gustav Johansson (M) att delta vid 
mötena med Småland Blekinge Halland South Swedens (SBHSS) 
rapportörsgrupp för skogsfrågor för perioden 1 januari 2023 - 31 december 
2026. 

Överläggning  
Efter avslutad överläggning beslutar regionala utvecklingsnämnden enligt 
redovisat förslag. 
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli  
Småland Blekinge Halland South Swedens (SBHSS) rapportörsgrupp för 
skogsfrågor 
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§ 56  Ärendenummer RUN 2022/333 

Val av ordförande i arbetsgrupp för vattenfrågor inom 
Euroregion Baltic (Water Core Gorup) för perioden 1 
januari 2023 - 31 december 2026 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden utser Maria Ixcot Nilsson (S) till ordförande 
i arbetsgruppen för vattenfrågor inom Euroregion Baltic (Water Core Gorup) 
för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 

Överläggning  
Efter avslutad överläggning beslutar regionala utvecklingsnämnden enligt 
redovisat förslag. 
 
Protokollsutdrag till:  
Regionstab kansli  
Arbetsgruppen för vattenfrågor inom Euroregion Baltic (Water Core Gorup) 
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§ 57  Ärendenummer RUN 2022/470 

Yttrande över Översiktsplan för Kinda kommun 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott 
beslutar: 
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som svar på samråd 
över Översiktsplan för Kinda kommun.  
Yttrandet överlämnas till Kinda kommun samt kopia för kännedom till 
Region Östergötland.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Kinda kommun fått möjlighet att lämna 
synpunkter på samrådsversionen av Översiktsplan för Kinda kommun. 

Sammanfattning av yttrande 
Region Kalmar län bedömer att Kinda kommun (kommunen) på ett tydligt 
sätt har satt in kommunen i ett större geografiskt sammanhang som sträcker 
sig utanför den egna kommunen. På så sätt har kommunen utifrån Region 
Kalmar läns uppdrag och perspektiv lyckats fånga de viktigaste frågorna som 
är av interregional betydelse. Föreslagen översiktsplan utgör därmed ett 
betydelsefullt underlag för regional planering och regional 
infrastrukturplanering för Kalmar län. Det skapar en bra grund för att vi 
tillsammans kan arbeta för en starkare och mer livskraftig storregion. 

Överläggning  
Efter avslutad överläggning beslutar regionala utvecklingsnämnden enligt 
redovisat förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 februari 2023 
2. Yttrande över Översiktsplan för Kinda kommun 
3. Missiv - Översiktsplan för Kinda kommun 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott 
 

22Comfact Signature Referensnummer: 1561368



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-15 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 58  Ärendenummer RUN 2022/508 

Yttrande över Samråd Översiktsplan för Mönsterås 
kommun 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott 
beslutar:  
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som svar på samråd 
över Översiktsplan 2040 – med utblick mot 2050, Mönsterås kommun. 
Yttrandet överlämnas till Mönsterås kommun.  

Reservation  

Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet med motivering.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Mönsterås kommun fått möjlighet att lämna 
synpunkter på samrådsversionen av Översiktsplan 2040 – med utblick mot 
2050, Mönsterås kommun. 

Sammanfattning av yttrande  
Mönsterås kommuns förslag till översiktsplan bedöms enligt Region Kalmar 
län utgöra ett bra exempel på en översiktsplan som sätter in den egna 
kommunen i ett tydligt mellankommunalt och regionalt sammanhang. 
Särskilt positivt är det att regional samverkan och mellankommunala frågor 
finns med som ett genomgående tema i översiktsplanens olika delar. I en 
översiktsplan som tar sikte på 2040 med utblickar till 2050 är det dessutom 
direkt nödvändigt att inkludera regional samverkan och mellankommunala 
frågor. Detta eftersom rörelserna över kommungränserna för arbete och 
fritidsintressen succesivt ökar samtidigt som allt fler frågor så som 
energiförsörjning och blå-/ grönstrukturer bäst löses tillsammans. Därför är 
det positivt att Mönsterås kommun har positionerat sig som en strategiskt 
belägen boendekommun mellan den regionala kärna Oskarshamn och 
tillväxtmotorn Kalmar. 

Överläggning  
1. Janita Kirchberg (SD), Erik Arvidsson (SD) och Anne-Marie Norman 

(SD) föreslår följande ändring:  
- att avsnittet miljö, klimat och energi i yttrandet ersätts med att 

Region Kalmar län anser att vindkraft varken är tekniskt lämplig eller 
samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar i större skala och att 
Mönsterås kommun därför med fördel bör ställa sig avvisande till 
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ytterligare vindkraftsindustriområden och revidera översiktsplanen så 
att det återspeglas. 

2. Malin Anell (S) föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
redovisat förslag och att Janita Kirchbergs (SD) med fleras 
ändringsförslag avslås.  

--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionala 
utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin Anells (S) förslag eller Janita 
Kirchbergs (SD) med fleras ändringsförslag. Hon finner att regionala 
utvecklingsnämnden beslutar enligt Malin Anells (S) förslag att bifalla 
redovisat förslag. 

Reservation  
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: 
”Sverigedemokraterna anser att vindkraftverk inte bidrar till någonting 
positivt i samhället mer än möjligen till vindkraftbranschens och 
markägarens plånböcker. Vindkraft är varken tekniskt lämplig eller 
samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar i större skala. I takt med 
vindkraftsutbyggnaden blir elsystemet allt mer destabiliserad. ”Någon 
annan” måste bygga ett parallellt elproduktionssystem, oftast fossildrivet, för 
att kunna leverera ström när det inte blåser. Anslutningskostnaderna vältras 
över på alla elkonsumenter, fastigheter i omgivningen tappar i värde och de 
lokala miljöeffekterna är förödande både för de kringboende och för naturen. 
Även tillverkningen är mycket miljöförstörande, livslängden är kortare än 
vad som tidigare antagits och stora delar av verken går inte att återvinna utan 
grävs idag ned som deponi.” 

Protokollsanteckning 
Carl-Wiktor Svensson (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Regionerna har en viktig roll i sin samverkan med andra myndigheter inom 
transportinfrastruktur- och samhällsplanering. Till exempel genom att belysa 
behovet av god digital infrastruktur och mobil uppkoppling för både data och 
samtal inom den egna regionen. Regionerna är, utifrån sina kärnuppdrag, 
viktiga kravställare på infrastrukturens utbredning och kapacitet. Med 
hänsyn till detta och att översiktsplaner ska gälla i många år framöver ser jag 
det som viktigt att det finns en mer utvecklad dialog mellan Region Kalmar 
län och kommunerna såväl som en mer genomarbetad kommunal analys och 
strategi avseende mobil kommunikation i de kommunala översiktsplanerna.” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 februari 2023 
2. Yttrande över Översiktsplan 2040 – med utblick mot 2050, Mönsterås 

kommun  
3. Översiktsplan 2040 – med utblick mot 2050, Mönsterås kommun 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott  
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§ 59  Ärendenummer RUN 2022/322 

Svar på motion - Ny kraft till hela Kalmar län 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta: 
Regionfullmäktige beslutar att besvara motionen Ny kraft till hela Kalmar 
län med redovisat yttrande. 

Reservation  
Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna förslag.  
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet med motivering. 

Bakgrund 
Martin Kirchberg (SD) och Claus Zaar (SD) har i en motion lämnat nio 
förslag med koppling till Kalmar läns elförsörjning.  

Yttrande 
För närvarande görs en översyn av indelningen av elområden i Europa. 
Svenska kraftnät ansvarar för att genomföra Sveriges del. Arbetet styrs av 
EU:s gemensamma regelverk. Region Kalmar län kommer att bevaka länets 
intresse i denna fråga.  
Under år 2022 startade Regionsamverkan Sydsverige (RSS) arbetet med att 
ta fram en så kallade effektprognos för södra Sverige. En sådan prognos kan 
ge underlag för kommande effektbehov och en mer långsiktig planering av 
elsystemets kapacitet. Enstaka större etableringar med mycket stora el- eller 
effektbehov är däremot svåra att förutse. Varje fall är unikt och får därför 
hanteras i särskild ordning. I ett sydsvenskt perspektiv har delar av Kalmar 
län goda förutsättningar, vilket kan vara en konkurrensfördel.  
 
Energikontor Sydost har under år 2022 genomfört en förstudie om 
elförsörjning i Kalmar län, på uppdrag av Region Kalmar län och 
Tillväxtverket. Förstudien föreslår stöd/hjälp till företag (och offentlig 
sektor) för att energieffektivisera och effektoptimera. Förstudien föreslår 
också aktiviteter för att minska användning av el för uppvärmning 
(framförallt från direktverkande el till kraftvärme), en regional 
samordningsfunktion för elförsörjningen i länet samt att elsystemfrågor 
bättre lyfts in i regionala strategier. Under vintern 2022-2023 har regional 
utveckling gett ett extra uppdrag till Energikontor Sydost att stötta länets 
företag.  
 

25Comfact Signature Referensnummer: 1561368



Region Kalmar län 
Datum 
2023-02-15 

 
 

 

 

Dagens situation gör att elfrågan framåt kommer att uppmärksammas på ett 
annat sätt i lokala och regionala planeringsdokument. Vid årsskiftet 
2022/2023 startades en länsgrupp för elförsörjning, med representanter från 
olika delar av elsystemet och med regional utveckling som sammankallande. 
Eventuella kartläggningar, likt de som efterfrågas i motionen, bör ske i 
samverkan mellan med dessa aktörer.  
 
För handlingsprogrammet Fossilbränslefri region 2023 gäller att tidigare 
beslutade strategier och mål kvarstår fram till nästa revidering 2025.  
 
Regeringen har i januari 2023 remitterat ett förslag om att ta bort 
bestämmelsen som förbjuder att det byggs kärnreaktorer på nya platser samt 
bestämmelsen som begränsar antalet reaktorer i drift. Övrigt regelverk 
ändras inte, vilket bland annat betyder att det kommunala vetot kvarstår. 
Lagförslaget beräknas träda i kraft i mars 2024.  
 
Lärosäten och regioner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har nyligen 
startat en grupp för dialog kring utbildningsutbudet vid högskolor och 
universitet i denna del av landet. Här diskuteras regionala behov av 
utbildningsprogram och kurser. Dialogerna omfattar innehåll, form och 
placering. Frågan om utbildningar inom kärnenergi kommer att tas upp i 
detta forum.  
 
Med hänsyn till ovanstående föreslås regionfullmäktige besvara motionen 
med redovisat yttrande.  

Överläggning 
1. Malin Anell (S), Peter Wretlund (S) och Ilko Corkovic (S) föreslår att 

regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt redovisat förslag. 
2. Janita Kirchberg (SD), Erik Arvidsson (SD) och Anne-Marie Norman 

(SD) föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska föreslå 
regionfullmäktige att bifalla motionen.  

3. Pär-Gustav Johansson (M), Carl Dahlin (M), Anders Andersson (KD) 
och Carl-Wiktor Svensson (KD) föreslår att regionala 
utvecklingsnämnden ska föreslå regionfullmäktige att bifalla attsatserna 
3, 4, 5, 6 och 8 i motionen.  

--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande i tur och ordning om regionala 
utvecklingsnämnden vill besluta enligt Malin Anells (S) med fleras förslag, 
Janita Kirchbergs (SD) med fleras förslag eller Pär-Gustav Johanssons (M) 
med fleras förslag. Hon finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar 
enligt Malin Anells (S) med fleras förslag.  

Reservation  
Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna förslag.  
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: 
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”Tjänstemännen föreslår att besvara motionen Ny kraft till hela Kalmar län 
med ett yttrande. Sverigedemokraterna anser att yttrandet inte besvarar alla 
punkter i motionen och att svaret saknar kraft. När det gäller elområden 
behöver Region Kalmar län aktivt påverka i stället för att passivt bevaka. 
Vi ser positivt på att förvaltningen har hörsammat några av förslagen i 
motionen, till exempel genom att ge ett extra uppdrag till Energikontor 
Sydost att stötta länets företag och genom att starta en länsgrupp för 
elförsörjning som skulle kunna göra de kartläggningar som vi efterfrågat. 
Tyvärr verkar länsgruppen dock inte ha fått sådana kartläggningar i uppdrag 
ännu. Att implementera begreppet ”fossilfritt” i stället för ”förnybart” i 
regionens styrdokument har en stor betydelse för länets framtida 
elförsörjning. Att invänta en dokumentöversyn om två år vittnar om en 
alltför passiv attityd.” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 februari 2023 
2. Motion - Ny kraft till Kalmar län, ställd av Martin Kirchberg (SD) och 

Claus Zaar (SD) 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-15 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 60     

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande delegationsbeslut till 
protokollet: 

• Yttrande över Val av lokalisering av 
korridor, väg 37/47, Århult-Oskarshamn 
Södra 

 

RUN 2022/484 

• Yttrande över Vimmerby kommuns 
översiktsplan 2050 

 

RUN 2022/464 

Projekt-, företags- och kulturstöd: 
Delegerade beslut företagsstöd/konsultcheck 1 januari 2023 - 2 
februari 2023 

Företagsnamn  Beviljat belopp  

AddFactory AB 
 

Remanufacturing med 
elbilskomponenter-från 
sportbil till lastbil.  

 

500 000 
 

Balzar Beskow 
Aktiebolag 
 

Ökad marknad genom 
digitalisering 
 

75 000 
 

Boksmart AB 
 

Digital satsning med 
inriktning psykisk 
hälsa, 
specialpedagogik och 
skalbarhet  

 

100 000 
 
 
 

Dillbergska 
Bokhandeln & 
Kontorsservice 
Aktiebolag 
 

Utveckling av logga 
och grafisk profil 
 

30 000 
 

GHAB Arkitekter & 
Ingenjörer AB 
 

Ansökan om stöd för 
att utveckla kvalitets 
och 
miljöledningssystem 

90 000 
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Region Kalmar län 
Datum 
2023-02-15 

 
 

 

 

 

Hultsfreds kommun 
 

Hemsändningsbidrag 
 

637 535 
 

Kalm Taste of Öland 
AB 
 

Delta på sthlm food & 
wine mässan 2023. 
 

16 500 
 

Pyrokno Produktion 
AB 
 

Stöd för inköp av 
spånsug 
 

252 000 
 
 

Torsås Kommun 
 

Hemsändningsbidrag 
 

285 700 
 

Tung Service i 
Virserum Aktiebolag 
 

Stöd till 
korrosionsskydd för 
drivmedelsstationer 
 

850 000 
 
 

ZIWA Mekanisk 
Tillverkning 
Aktiebolag 

 

ZIWA 2.0 
automatisering med 
hållbarhet. 
 

175 000 
 

Ån AB 
 

- 250 000 
 

  3 261 735 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-15 

 
 

 
Regionala utvecklingsnämnden 
 

 
 

 
 

 

§ 61   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden noterar följande anmälningsärenden till 
protokollet: 
 

• Svar gällande Stångådals- och 
Tjustbanornas funktion för regional 
utveckling, Region Kalmar län 

 

RUN 2022/486  

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 
sammanträde den 2023-01-10 - Val av 
ledamot till referensgrupp till Kalmar läns 
kustvattenkommitté, Oskarshamns 
kommun 

 

RUN 2023/38  

• Protokoll - Folkhögskolestyrelsen 17 
januari 2023 

 

RUN 2023/7  

• Protokoll – Regionala 
utvecklingsnämndens presidium 10 januari 
och 27 januari 2023 

RUN 2023/8  
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